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Karin Ahlström
Barn - och grundskolenämnden

Ansökan om godkännande för tillstånd att bedriva enskild
förskolverksamhet i Täby, Ellaparks förskola, återremitterat
Sammanfattning
Ärendet är återremitterat från föregående sammanträde då nämnden önskar
kompletteringar i budgetunderlaget vilka bifogas, bilaga 1och 2.
Inspira förskolor & skolor AB, Box 2044, 191 02 Sollentuna, org.nr.
556609-6516 ansöker om nämndens godkännande och tillstånd att såsom
enskild huvudman driva förskoleverksamhet i Täby kommun. Inspira förskolor & skolor AB har för avsikt att köpa och överta verksamheten vid
samtliga 10 förskolor vid Västra Täby Förskolor AB från och med den 1 januari 2009. Inspira förskolor & skolor AB tar även över den befintliga organisationen i säljarens verksamhet avseende förskolechefer och övriga befattningar, undantag Britt Jacobsson, vd för Västra Täby som slutar inom
verksamheten. Förskolorna som Inspira ansöker om att få överta är: Lövkojans förskola, Ellaparks förskola, Vallpojkens förskola, Termitens förskola,
Ellagårds förskola, Högåsens förskola, Marielunds förskola, Runborgs förskola, Vallatorps förskola och Mörtsjöns förskola.

Förslag till beslut
1. Barn- och grundskolenämnden godkänner och beviljar tillstånd för Inspira förskolor & skolor AB att såsom huvudman och utförare driva förskoleverksamhet på Ellaparks förskola med adress Tenorvägen 7,
187 33 Täby från och med 1 januari 2009.
2. Verksamheten ska bedrivas utifrån Skollagen 2a kap, övriga gällande
styrdokument och ”Förutsättningar för tillstånd för enskild huvudman
att bedriva förskoleverksamhet” samt i enlighet med inlämnad ansökan.
3. Utföraren får bidrag för varje bidragsberättigat barn enligt ”Villkor för
bidrag till enskild huvudman” samt Täby kommuns riktlinjer för bidrag.
Bidraget motsvarar gällande barnomsorgspeng och utbetalas efter det att
F-skattsedel uppvisas. Tillstånd medges under förutsättning att Tekniska
myndigheten (bygglov och miljö och hälsoskyddstillsynen) samt
Brandmyndigheten lämnar sitt godkännande för lokalerna.
4. Ellaparks förskola har 77 barn i åldrarna 1-5 år, fördelat på 4 avdelningar. Tidigare tillstånd på cirka 70 barn på förskolan ersätts härmed. Förskolan ska bedriva heldagsomsorg. Förändring av verksamhet, såsom
exempelvis barngruppernas storlek, byte av bolagsform, ägarskifte eller
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annat som inte ryms inom givet tillstånd ska anmälas till barn- och
grundskolenämnden omgående.
Bakgrund
Den 7 februari 2000 ansökte Britt Jacobsson om att få ”knoppa” av 9 stycken förskolor i Täby kommun. Lövkojan (tillstånd 2005) fanns inte med i ansökan vid denna tidpunkt. Vid barn- och grundskolenämndens sammanträde
den 25 april 2000 beslutade nämnden godkänna avknoppningen. Alltsedan
dess har Britt Jacobsson bedrivit förskoleverksamhet i Täby kommun enligt
de lagar och styrdokument som gäller.
Nuläge
Marita Andersson, VD och Lisbeth Boalt, Vvd, arbetade före starten av Inspira förskolor och skolor AB som ansvariga chefer (barn- och ungdomschef) för all kommunal förskole- och grundskoleverksamhet i Sollentuna.
Inspira startade sin verksamhet den 1 september 2001 i Sollentuna genom
att ”knoppa” av 12 kommunala förskolor och sedan dess har företaget utökats med ytterligare förskoleverksamhet, en särskola en grundskola år F-5
samt en specialförskola för döva och hörselskadade barn. Verksamheterna
är förlagda till Solna, Tyresö, Nacka och Sollentuna.
Verksamheten
Ellaparks förskola ska bedriva heldagsomsorg för barn mellan 1-5 år samt
få bidrag för verksamheten i enlighet med de villkor för bidrag som upprättats av barn- och grundskolenämnden.
Förskolans profil kommer att följa den allmänna inriktning Västra Täby
Förskolor AB har. Vidare kommer verksamheten att bedrivas utifrån de
styrdokument som gäller för förskoleverksamhet i Täby (Skolplan, Lpfö98,
Skollagen samt ”Förutsättningar för tillstånd”och ”Villkor för bidrag”).
Verksamheten kommer att erbjuda heldagsomsorg för barn 1-5 år, kunna ta
emot cirka 77 barn och ha öppet mellan 7.00-17.30 eller i överenskommelse
med föräldragruppen och vara öppen för alla barn.
Innemiljö och utemiljö
Inspira förskolor & skolor AB tar över den befintliga förskolelokalen där
verksamheten bedrivs idag och som är byggd och godkänd för förskoleverksamhet.

Lena Morin
Barn- och grundskolechef

